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Gebruikerservaring
Hoe bevalt het?

Onderzoek naar gebruikerservaringen 
(het gevoel dat iemand heeft ten 
aanzien van een product, dienst of 
systeem) vormt een serieus alternatief 
voor traditionele denkwijzen in het 
ontwerpproces. Mark Nicholson 
ontdekt dat een aanpak, waarbij de 
gebruiker centraal staat, kan leiden  
tot baanbrekende innovaties en 
duurzaam concurrerend vermogen. 
Recente successen vormen het bewijs.

Case study veiligheid
Veiligheid 
door design en 
bedrijfscultuur 

De prijswinnende inspanningen van 
G’s Fresh Beetroot op het gebied van 
veiligheid zijn een mooi voorbeeld 
voor iedereen. In het artikel van Mark 
Nicholson deelt het bedrijf haar visie: 
een combinatie van aanpassingen 
in de lay-out, toepassing van 
veiligheidssystemen en – apparatuur, 
nieuwe procedures en – vooral – het 
bewerkstelligen van een andere 
houding ten opzichte van veilig werken.

Vlootbeheer 
Voorkomen is 
beter dan genezen

 
Materials handling apparatuur vergt 
een serieuze investering, dus het is 
niet meer dan logisch als een bedrijf 
met deze machines een maximaal 
rendement en levensduur probeert 
te realiseren. Gian Schiava bekijkt 
de belangrijkste kwesties waarmee 
managers te maken krijgen en de 
mogelijkheden die zij hebben om meer 
uit hun vloot te halen. Het uitbesteden 
van onderhoud kan positief uitpakken.

Verliezen door incidenten
Minder 
ongelukken,  
meer geld

De kosten van heftruck gerelateerde 
incidenten overstijgen die van de 
emotionele schade en zijn een rem op 
de activiteiten. Om de oorzaken beter  
te kunnen begrijpen, stelt Ruari 
McCallion het registreren van meldingen 
en analyse van data voor. Hij benadrukt 
het belang van een cultuuromslag in  
alle geledingen van het bedrijf.

Datum, Evenement, Locatie, Website Overzicht

10 - 13 November 2015   
LOGISTICA 2015
Jaarbeurs Utrecht, Nederland
www.logistica-online.nl

De Logistica is de belangrijkste vakbeurs voor logistiek en materials handling in de Benelux 
en wordt gehouden van 10 t/m 13 november 2015. Logistica is toonaangevend, innovatief, 
compleet, industrie breed en vol met actie. Logistica belooft niet alleen een bruisende beurs te 
zijn; ook tal van exposanten zullen nieuwe oplossingen tentoonstellen. Bekijk het aanbod en sta 
versteld van allerlei oplossingen om kosten te besparen, om de ruimte zo efficiënt mogelijk in te 
delen en de ergonomie op de werkplek te verbeteren. Als u een logistiek professional bent op 
zoek naar nieuwe oplossingen, dan mag u deze beurs zeker niet missen. In een dag bent u op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

25 - 27 Januari 2016   
LOGISTIEK EN OPSLAG IN DE SUPPLY CHAIN VAN KOEL-  
EN DIEPVRIESHUIZEN, EUROPA
Frankfurt, Duitsland
www.coolchaineurope.com

Na het succes van het evenement in 2015 keert de 15e jaarlijkse Europese Top voor koelopslag 
terug naar Frankfurt op 25 tot 27 januari 2016. Met meer dan 500 deelnemers, is dit Europa's 
grootste en langstlopende bijeenkomst van professionals in de Logistiek, Supply Chain & QA en 
voor iedereen die te maken heeft met de logistieke wereld van de temperatuur gecontroleerde 
opslag en logistiek.

8 - 10 Maart 2016   
LogiMAT 2016
Nieuwe beursgebouw Stuttgart, Duitsland
www.logimat-messe.de

LogiMAT, is de internationale vakbeurs voor distributie, materials handling en informatiestromen 
en stelt nieuwe normen als het grootste jaarlijkse intralogistieke evenement in Europa. Tussen 
8 en 10 maart 2016 zullen internationale exposanten en beslissers uit de industrie, handel en 
dienstensector bijeenkomen op het nieuwe beursterrein bij de luchthaven van Stuttgart op 
zoek naar nieuwe zakenpartners. De nadruk zal liggen op innovatieve producten, oplossingen en 
systemen voor de inkoop, opslag, productie en distributielogistiek.

Welkom bij deze uitgave van eureka.  
Wij hebben deze editie weer volgestopt 
met praktische ideeën om uw business  

te kunnen verbeteren. 
We beginnen met een artikel over de 

‘gebruikerservaring’: een revolutionaire aanpak 
waarmee producten, diensten en systemen 
worden ontworpen. Mark Nicholson onderzoekt 
de wetenschap achter de aanpak, de praktische 
toepasbaarheid en het bewijs voor de geclaimde 
positieve effecten ten aanzien van innovatie  
en concurrerend vermogen. Of u nu koopt of  
verkoopt: de gevoelens van de gebruiker  
moeten centraal staan.

De juiste hoeveelheid aandacht voor 
veiligheid zorgt voor meer productiviteit en dat 
komt niet alleen door minder ongelukken of 
minder vertragingen. Het ontwikkelen van een 
veiligheidscultuur waarin iedereen bewust veiliger 
en efficiënter werkt is van groot belang. G’s Fresh 
Beetroot, winnaar van een belangrijke prijs op het 
gebied van veiligheid op de werkplek, deelt haar 
geheimen en successen met Mark Nicholson.

Evenzo cruciaal voor de winstgevendheid is 
gepland preventief onderhoud. Gian Schiava kijkt 
naar enkele van de vele manieren waarop bedrijven 
hun hef- en magazijntrucks kunnen beschermen, ze 
vervolgens optimaal inzetbaar houden en efficient 
kunnen laten werken. Maximale beschikbaarheid 
en lagere kosten zijn tegengestelde doelen die 
moeilijk in balans gehouden kunnen worden. Vooral 
gezien de vele andere taken van de manager, 
Gelukkig is er professionele hulp beschikbaar om 
deze balans te realiseren.

We keren terug naar het onderwerp van de 
veiligheid en besluiten deze uitgave met een 
artikel van Ruari McCallion over kostenbesparing 
door het vermijden van heftruck gerelateerde 
incidenten. Sommige bedrijven beschouwen 
kosten door ongelukjes als onvermijdelijk, maar 
dankzij een nauwgezette registratie van incidenten 
en een goede analyse kunnen oorzaken worden 
opgespoord en aangepakt. Om dit mogelijk te 
maken moeten zowel managers als chauffeurs 
anders gaan denken. De beschuldigende vinger zal 
zeker moeten verdwijnen.

Aarzel niet om te reageren op deze artikelen 
in eureka. Of vertel ons welke onderwerpen u 
in toekomstige uitgaven wilt zien. Email naar 
comment@eurekapub.eu of reageer via de web 
site www.eurekapub.eu.

Monica Escutia
Eindredacteur
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“Archimedes ontdekte 
dat met de kracht van een 
hefboom men de hele 
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Dit magazine is vernoemd 
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Neem ook eens een kijkje 
op de eureka-website!
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Hoeveel aandacht heeft u werkelijk voor de 
gevoelens en meningen van de gebruiker 
tijdens het ontwikkelen van nieuwe producten 
of diensten?

Mark Nicholson onderzoekt het fenomeen 
‘gebruikerservaring’; een concept in opkomst 
en nog niet helemaal omarmd door de 
traditionele product manager. Hij ontdekt dat 
degenen die deze leidraad toepassen vaak hun 
concurrentiekracht vergroten. 

De meest eenvoudige definitie van de term gebruikerservaring is 
wellicht: ‘de wijze waarop een gebruiker tegen aanzien van een 
product, dienst of systeem aankijkt en deze ervaart’. Onderzoekers 

aan het Finse FIMECC (‘Finnish Metals and Engineering Competence 
Cluster’) zijn vergevorderd op dit toepassingsgebied. Het FIMECC wordt 
deels gefinancierd door de Finse overheid en haar onderzoeksprogramma’s 
omvatten onder meer de zogenaamde User Experience and Usability 
in complex Systems (UXUS), die erop gericht is om Finse bedrijven 
competitiever te maken na een ingrijpende transformatie en toepassing van 
nieuwe methoden.

UXUS brengt experts vanuit verschillende disciplines bijeen, zoals 
psychologie, human-computer interactie, economie en design, en vergt een 
diepgaande samenwerking tussen bedrijf en academische wereld. Leider 
van dit programma is Maaria Nuutinen, die ook onderzoeksmanager is bij 
het VTT Technical Research Centre uit Finland. Maaria is afgestudeerd 
in psychologie en gelooft heilig in productontwikkeling vanuit een 
psychologisch oogpunt.

“Over het algemeen vertrouwen wij teveel op logica en cijfers en 
verwaarlozen wij het effect van gevoelens, emoties, inzichten en 
empathische inzichten van de mens in de zakelijke omgeving. Design, 
aangestuurd puur door gebruikerservaring, is een nieuwe wijze om het 
werkelijke potentieel bloot te leggen en kan leiden tot werkelijke innovatie en 
vernieuwing. En uiteindelijk een groter competitief vermogen.”

Een nieuwe manier van werken en denken
Centraal bij de aanpak van ontwikkeling door gebruikerservaringen staat 
het verzamelen van meningen en registreren van de betrokkenheid van 
de gebruiker in alle fases van de ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten. De mening van de klant telt ook, maar de klant is niet altijd de 
gebruiker. In essentie: de fabrikant moet erachter komen wat de gebruiker 
vindt van het product.

“Het nastreven van de beste gebruikerservaring als stuwende kracht voor 
het R & D proces daagt onze traditionele manier van denken en werken uit en 
zorgt ervoor dat de fabrikant een werkelijke innovatieve sprong kan maken”, 
vertelt Maaria.

”Een nauwe samenwerking tussen de partners in UXUS heeft zowel 
de fabrikant als de onderzoeksinstelling nieuwe inzichten opgeleverd. Ik 
geloof graag dat we samen veel hebben geleerd tijdens het ontwikkelen van 
bijvoorbeeld nieuwe manieren om een gebruikerservaring te bestuderen en 
aan te tonen. Wij hebben daarmee werkelijke voordelen behaald en kunnen 
mensen nu overtuigen van het zakelijke nut. Dat laatste geld zowel voor de 
deelnemende bedrijven als bij gesprekken met dealers en klanten.”

Doorslaand succes
Als het nieuwe product of dienst een betere gebruikerservaring oplevert, 
dan moeten bedrijven er vervolgens voor zorgen dat inkopers de behaalde 
voordelen begrijpen. ”Ik zou inkopers willen adviseren om beter onder de 
oppervlakte te kijken en even in de huid van de gebruiker te kruipen. Dat 
komt ten goede aan de beoordeling van een product of dienst,” zegt Maaria.

”Zo moeten zij bijvoorbeeld inzien dat, als een product een grotere 
tevredenheid bij de gebruiker losmaakt, dit leidt tot een toegenomen 
werkmotivatie en uiteindelijk tot meer productiviteit en een hogere 
efficiency. Zakendoen met een bedrijf dat de gebruikerservaring centraal 
stelt moet een inkoper gerust stellen: het bedrijf is daadwerkelijk in haar 
klanten geïnteresseerd. Het is tevens een positieve boodschap naar de 
medewerkers toe. Het laat zien dat het bedrijf om de medewerkers geeft en 
vooruitstrevend denkt.”

Voor Maaria Nuutinen en haar onderzoeksmedewerkers is het duidelijk dat 
gebruikers- en klantervaringen de basis vormen voor toekomstig succes. 
“Zij zijn de sleutel naar differentiatie, radicale innovatie, vernieuwing en 
flexibiliteit. En daardoor uiteindelijk naar een blijvend competitief voordeel,” 
zo concludeert zij. ➔
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Hoe  
 bevalt het?

Een betere gebruikerservaring “  Het nastreven van de 
beste gebruikerservaring 
als stuwende kracht voor 
het R & D proces daagt 
onze traditionele manier 
van denken en werken uit 
en zorgt ervoor dat de 
fabrikant een werkelijke 
innovatieve sprong  
kan maken” 

Bezoek:
FIMECC



Gebruikerservaring

Red Dot Design prijs
Een voorbeeldige gebruikerservaring en een slim 
ontwerp bleken de voornaamste argumenten voor de 
jury om dit jaar de prestigieuze Red Dot Design prijs 
toe te kennen aan de EP25-35(C)N 80 volt elektrische 
heftruck van Cat Lift Trucks. 

Een grondig onderzoek naar het gebruik was het 
startpunt voor de ontwikkeling van dit product. Het 
resultaat was een serie grote innovaties. Daaronder 
valt ook het Responsive Drive System, dat reageert op 
de wijze waarop de heftruck bediend wordt. Starten, 
stoppen, rijden en lasthantering; het gaat allemaal 
enorm soepel en veilig. Het systeem lijkt continu aan te 
voelen wat de chauffeur van zijn machine wil.

Design manager Kero Uusitalo vertelt: “Het creëren 
van werkelijk onderscheidende producten vergt continu 
ontwikkeling. Dit product is een prima voorbeeld 
waarbij de focus op een superieure gebruikerservaring 
zich uitbetaalt in grote sprongen op elk gebied. n

‘Gebruikerservaringen’ bij Cat® Lift Trucks
De fabriek van Cat Lift Trucks in Järvenpää (Finland) is reeds drie jaar 
deelnemer aan het UXUS programma, maar ook daarvoor waren de 
onderzoekers al gecharmeerd van het uitgangspunt om de gebruiker centraal 
te stellen tijdens de productontwikkeling. 

Design manager Kero Uusitalo vertelt: ”Een optimale gebruikerservaring is 
een strategische doelstelling in ons R & D proces en wij integreren het in elk 
nieuw product. Het resultaat is duidelijk: als een klant of heftruckchauffeur 
onze producten voor het eerst probeert, dan zijn ze vaak enorm verbaasd 
over hoe fijn het rijgedrag is of hoe eenvoudig de besturing aanvoelt. Om 
dit te bereiken moet iedereen in het project begrijpen hoe belangrijk onze 
aanpak is. We ontwerpen niet alleen een magazijn- of heftruck. Wij geven 
vorm aan nieuwe ervaringen ”.

Dezelfde houding is terug te vinden bij alle afdelingen in Järvenpää, met name 
de afdelingen marketing, communicatie en R&D die nauw betrokken worden 
bij het UXUS programma. Volgens Kero Uusitalo is het effect op het succes het 
bedrijf evident. Hij stelt dat bij recente tests gebruikers aangeven hen te zien als 
de beste op de markt. Mede hierdoor moet het bedrijf hard werken om aan de 
enorme vraag naar de nieuwe 80V elektrische heftrucks te voldoen. 

Hoe verzamelt Cat Lift Trucks dan eigenlijk informatie over de gebruiker? 
Kero legt uit: ”We verzamelen chauffeurs uit allerlei bedrijfstakken of 
toepassingen en we nodigen ook de klant uit om de prototypes te proberen. 
In totaal betrekken we ongeveer 50-100 chauffeurs in het proces. We 
gaan op locatie om te observeren wat er in het dagelijks leven van de 
chauffeurs gebeurt en vragen naar behoeften en wensen. Een aantal wordt 
uitgenodigd om naar onze fabriek te komen en prototypes te testen. Om een 
gevarieerd beeld te krijgen nodigen wij ook ons R & D-personeel, onze eigen 
heftruckchauffeurs en een groep onervaren chauffeurs uit om te testen en 
commentaar te leveren. ”

Hij vervolgt: ”Onze ontwerpers bouwen een goede en gelijkwaardige 
band op met de chauffeurs en deze voelen zich niet geremd om een eerlijke 
mening te geven. Wij filmen vaak ook tijdens de testritten. Vaak kunnen we 
dan al aan de gelaatsuitdrukkingen zien of iets ze bevalt of niet.”
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“ Ik zou inkopers willen adviseren om 
onder de oppervlakte te kijken en in 
de huid van de gebruiker te kruipen 
om zodoende tot een betere 
productevaluatie te komen”

1.     Men vraagt de chauffeurs om 
een eerlijke mening en hun 
gevoel te beschrijven. 

2.     De Cat NR-N2 reachtruck. 
“Hij past als een handschoen” 
was het commentaar van een 
chauffeur die de machine voor 
de eerste keer probeerde.

3.     De jury van de Red Dot Design prijs 
prees de Cat EP25-35(C)N 80 volt 
elektrische heftruck vooral om de 
excellente gebruikerservaring. De 
heftruck schijnt ‘aan te voelen’ wat de 
chauffeur verlangt van zijn machine.

De reachtruck uitgelicht
Een goed voorbeeld van een succesvolle toepassing van 
gebruikerservaringen is terug te zien bij de Cat NR-N2 reachtruck. 
Een recente upgrade bracht onder meer een speciale cabine voor 
koelomgevingen en een mast van 13 meter. Maar design manager Kero 
Uusitalo vond vooral voldoening in de fine tuning van het Anti Sway 
Control (ASC) systeem, dat het wiegen van de mast tegengaat.

“Toen we het nieuwe ASC op een reachtruck van een klant aanbrachten, 
was de reactie overweldigend. De chauffeur was zeer onder de indruk 
en vertelde ons dat de handling van goederen op grote hoogte nog 
eenvoudiger en geruststellend was. De klant had al magazijntrucks van 
ons in gebruik en die keuze was vooral ingegeven door de superieure 
gebruikerservaring. Ze vertelden dat de volgende keer zeker gekozen zou 
worden voor reachtrucks met dit nieuwe systeem.”

Terugkijkend op deze reactie vertelt Kero: “Dit zijn de momenten 
waarop je weet dat al het harde werken zich gaat uitbetalen. De vele uren 
op de testlocatie met de software engineer, de aanpassingen om tot de 
gewenste afstelling te komen; het was het allemaal waard. Ik had recent 
een vergelijkbare ervaring met een heftruckchauffeur. Hij testte ons product 
voor het eerst en concludeerde: “deze machine past als een handschoen!”

2

Bezoek het  
VTT Technische 
Onderzoekscentrum 
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Hoe succesvol een bedrijf ook is geweest in het veilig inzetten van heftrucks; 
er is altijd ruimte voor verbetering. Dit is ons uitgangspunt en wij van eureka 
vinden dat goede ideeën moeten worden gedeeld. Wat is een mooier voorbeeld 
dan een case studie?

Mark Nicholson rapporteert over een bedrijf waarvan de inspanningen om de 
veiligheid te vergroten hebben geleid tot het winnen van een belangrijke prijs.

In 2015 kreeg G's Fresh Beetroot, uit Cambridgeshire, 
Engeland, de zogenaamde Safe Site Award op het 
prestigieuze FLTA Annual Awards for Excellence evenement 

uitgereikt. Deze eervolle prijs wordt toegekend door de FLTA 
(Fork Lift Truck Association) aan bedrijven die zorgvuldig kijken 
naar de interne logistiek, analyseren hoe heftrucks worden 
gebruikt, mogelijke zwakke punten registreren, maatregelen 
nemen en tenslotte werkelijke verbeteringen op het vlak van de 
veiligheid kunnen aantonen als resultaat.

Voor G’s begon de weg naar meer veiligheid op de enig 
juiste wijze: met een risico analyse. Wayne Marshall, thans 
distributie- en magazijn manager, maar aan het begin van het 
project verantwoordelijk voor de verzendingen, vertelt: “Ons 
doel was om meer bescherming te creëren voor voetgangers 
en heftruckchauffeurs door de invoering van een aantal 
controlemaatregelen en een veiligere inzet van de heftrucks 
op de werkvloer.”

Hij vervolgt:” ”Het voorkomen van botsingen tussen 
heftruck en voetganger was zeer belangrijk, maar de lay-out 
en grootte van ons magazijn maakten het installeren van 
fysieke afscheidingen niet gemakkelijk. In sommige gevallen 
moesten we de werkruimte verkleinen en dat zou weer 
andere problemen met zich meebrengen. We hebben daarom 
onderzocht wat er aan veiligheidsproducten verkrijgbaar was 
en veel gesproken met leveranciers en andere professionals 
om een alternatief te vinden. Gedurende de zoektocht 
voerden wij nog een aantal risicoanalyses uit en we hebben 
uiteindelijk een serie oplossingen geïmplementeerd, die 
allen effectief samenwerken ten gunste van onder meer de 
voetgangersveiligheid.”

Scheiding tussen  
voetganger en heftruck
Het eerste waarschuwingssysteem voor naderende heftrucks 
was een lichtinstallatie, gemonteerd bovenop het dak van 
elke heftruck. Het systeem projecteert een duidelijke blauwe 
stip op de werkvloer - enkele meters verderop in de rijrichting. 
Ook worden zwaailichten toegepast om werknemers te 
waarschuwen voor naderende vorkheftrucks. In potentieel 
gevaarlijke gangen en (dode) hoeken waar zowel voetgangers 
als heftrucks aanwezig kunnen zijn, heeft het bedrijf 
verkeerslichten geïnstalleerd. Een heftruckchauffeur kan het 
stoplicht op rood zetten om voetgangers weg te houden, 
totdat hij weer uit het gebied is. Op dezelfde wijze kan een 
voetganger het stoplicht op rood zetten om een heftruck uit 
het gebied te weren.

Waar fysieke barrières nodig waren om de voetganger 
te beschermen, koos het bedrijf voor de producten van 
A-Safe. Er werden meer spiegels geplaatst in het bedrijf, 
zodat chauffeurs en voetgangers elkaar eerder konden 
zien. Evengoed waren er extra verkeersborden nodig om 
te waarschuwen voor een risicovolle situatie en om de 
veiligheidsregels te doen naleven. 

Soms kon een gevaarlijke situatie worden verholpen door 
een eenvoudige ingreep i.p.v. hoogwaardige technologie 
toe te passen. Als een magazijnmedewerker in een gangpad 
moet zijn, dan kunnen ze een verplaatsbaar bord aan het 
begin van het gangpad plaatsen zodat de heftruckchauffeur 
weet dat hij even dit gangpad over moet slaan. Als er toch 
een dringende reden is voor de chauffeur om in het gangpad 
te zijn, kan hij gewoon even naar de andere medewerker 
lopen en vragen of hij even naar een veiligere plek kan lopen.

Training, gedrag en rapportage
Training is altijd van essentieel belang, dus besloot G’s om 
te investeren; de manager verzendingen volgde een goed 
aangeschreven tweewekelijkse opleiding tot gekwalificeerd 
instructeur. Hierdoor is de controle op de werkvloer verbeterd 
en kan hij zijn team van 12 medewerkers zelf testen en trainen. 
Hij is nu in staat om elke onveilige situatie aan te pakken en 
medewerkers snel bij te scholen als dat nodig blijkt, zodat ze 
aan de hoogste normen kunnen blijven voldoen.

G’s staat erop dat de chauffeurs van bezoekende voertuigen 
zich aan de veiligheidsregels van het bedrijf houden. Bij 
aankomst wordt de chauffeur geregistreerd door middel van 
een touch screen, waarna data worden verzonden naar een 
tablet op de heftruck die de vrachtwagen moet komen lossen. 
De heftruckchauffeur weet dan wat voor soort goederen gelost 
moeten worden en of ze een mogelijk risico inhouden. Hij kan 
de nodige voorbereidingen treffen en de binnenkomst van de 
vrachtwagen begeleiden. De intekenprocedure is beschikbaar 
in vier talen en speciaal geschreven voor G’s. Het bevat tevens 
de geldende regels, die de chauffeur moet accepteren alvorens 
hij het terrein op mag.

Het bedrijf heeft een gedragscode ontwikkeld, 
waarbij heftruckchauffeurs worden aangemoedigd om 
veiligheidskwesties te bespreken met collega’s en om 
voorvallen vast te leggen. Dat kan bijvoorbeeld nadat 
een onveilige situatie is ontdekt of als er juist een slimme 
handeling is geweest. Chauffeurs met een hoog aantal 
registraties of veelvuldig corrigerende optredens worden 
beloond tijdens het uitreiken van de kwartaalprijzen. 

”Om al deze activiteiten te ondersteunen, hebben wij een 
web-based ARBO-managementsysteem geïntroduceerd,” 
vervolgt Wayne Marshall. ”Details van de heftruck 
gerelateerde incidenten kunnen nu snel en eenvoudig 
via smartphones en tablets worden geregistreerd en zo 
verkrijgen wij belangrijke informatie waarmee verbeteringen 
kunnen worden doorgevoerd. Er is ook een nieuw systeem 
geïntroduceerd voor een ‘voor-gebruik’ inspectie van de 
heftruck. Chauffeurs kunnen problemen melden door 
simpelweg een document op kantoor in te leveren. De 
monteur wordt vervolgens snel geïnformeerd.”

Hij besluit: ”In combinatie met training en gedragscursussen, 
speelden deze maatregelen een belangrijke rol bij de verandering 
van onze bedrijfscultuur en het bouwen van een positieve houding 
ten opzichte van een veilige werkomgeving.” ➔

Optimale veiligheid door d esign en bedrijfscultuur

1.  Waarschuwingssysteem 
met blauwe vlek.

2.  Een eenvoudige oplossing:  
als dit teken is geplaatst,  
dan mag de heftruck het  
gangpad niet in.

3.  Rode en groene verkeerslichten - 
geactiveerd door heftruckchauffeur 
of voetganger - en een spiegel 
met panorama weergave.

4. Voetgangersbarrière van A-Safe.

5.  Intekensysteem met touchscreen 
voor bestuurders.

“ Details van heftruck gerelateerde 
incidenten kunnen nu snel, 
gemakkelijk en efficiënt via smart 
phones en tablets worden verzameld. 
Zo verkrijgen wij waardevolle 
informatie, waarmee verbeteringen 
kunnen worden doorgevoerd.” 

1
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3

4

5

Bezoek:
www.gs-fresh.com
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Heeft u goede ideeën om te delen? 
We zijn ons ervan bewust dat goede voorbeelden op het gebied van gezondheid en veiligheid in 
heel Europa te vinden zijn en we zouden ze graag in eureka opnemen als case studie. Wilt u uw 
bedrijf terugzien in dit blad? Stuur dan een email naar comment@eurekapub.eu en wij nemen 
contact met u op om uw verhaal te registreren. n

Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu

VRAAG DE PROFESSIONALS OM ADVIES
Zoals G’s al had ontdekt, kunnen leveranciers en andere professionals uitstekende bronnen van 
informatie, ideeën en advies over veiligheid zijn. John Speck, ‘Health & Safety’ Manager bij Impact 
Handling, importeur van Cat® heftrucks voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland, deelt graag de 
volgende tien tips voor een goede start.

Zorg ervoor dat het personeel op alle niveaus een 
cursus volgt op het gebied van ARBO-zaken en dat zij 
regelmatig opfriscursussen mogen bijwonen. Dit is de 
belangrijkste regel van allemaal.

Wordt lid van een ARBO 
orgaan om regelmatig 
geïnformeerd te 
worden over de laatste 
ontwikkelingen en nieuws 
over regelgeving. Check 
steeds of je voldoet aan de 
geldende regels.

Maak risicoanalyses, procedures en 
veilligheidshandboeken die gemakkelijk te lezen en te 
begrijpen zijn. Herzie ze jaarlijks of zelfs na elk incident. 

Versterk risicobeoordelingen door het geven van 
uitleg over mogelijke maatregelen of complete 
trainingen en pak elke gelegenheid beet. Dring 
erop aan dat de werknemers verantwoordelijkheid 
moeten nemen door incidenten te melden, 
handleidingen te volgen of om hulp te vragen.

Controleer medewerkers 
of zij zich aan de vereiste 
manier van werken houden 
en creëer een cultuur 
waarin de veiligheid 
absoluut voorop staat.

Maak het gemakkelijk voor medewerkers om vragen te 
stellen en hun zorgen te delen. Volg ze op en laat weten 
wat er gedaan is. Dit versterkt de boodschap dat een 
veilig werkklimaat eenieders verantwoordelijkheid is en 
dat elke mening telt.

Aarzel niet om 
werknemers, die 
nalatig zijn geweest of 
veiligheidsregels niet 
naleven, te berispen. Het 
heeft geen zin om regels 
op te stellen als ze niet 
worden nageleefd. 

Maak eens gebruik van de diensten van een goede 
adviseur. Uw eigen ARBO coördinator kan profiteren van 
extra inzicht en expertise van een deskundige die wanneer 
nodig kan worden ingeschakeld.

Wordt lid van een ARBO dienst of laat u bijstaan door 
een gecertificeerd gespecialiseerd bedrijf. U wordt 
geholpen bij het stellen van doelen en het laat zien aan uw 
medewerkers en klanten dat u veiligheid serieus neemt.

Hef- en magazijntrucks vergen vaak een 
aanzienlijke investering; zelfs als ze op huurbasis 
worden ingezet. De verschillende markten in 
Europa vertonen weliswaar fragiele tekenen van 
herstel, maar het blijft verstandig om de kosten 
binnen de perken te houden als we deze groei 
willen vasthouden. 

Gian Schiava onderzoekt hoe managers van  
een heftruckvloot gebruik maken van planning  
en preventie om de kosten te verlagen.

Voorkomen is  
beter dan genezen
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Houd regelmatige bijeenkomsten 
met alle medewerkers en vraag naar 
hun mening en ideeën. De beste 
oplossingen voor meer veiligheid 
komen vaak van de werknemers zelf. 8

10

??? Er zijn een ontelbaar aantal mogelijkheden om de efficiency van een 
heftruckvloot te verbeteren. Uiteindelijk gaat het om een maximale 
beschikbaarheid van de machines en lagere kosten. Helaas is het in  

de praktijk vaak moeilijk om deze tegengestelde doelen in balans te houden.
Om dit verhaal duidelijk te houden, maken we een onderscheid 

tussen maatregelen die een bedrijf zelf kan nemen en activiteiten die 
worden uitbesteed aan een externe vlootbeheerder: vaak is dat de 
heftruckleverancier. ➔

Bezoek:
impact-handling.com
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Doe-het-zelf
Laten we eerst eens kijken naar wat de gemiddelde 
warehouse manager (of de vlootmanager) zelf kan doen. 
Aangezien extern fleetmanagementbeheer veelal de 
onderstaande zaken omvat, gelden de onderstaande ideeën 
vooral voor bedrijven die ten minste gedeeltelijk eigenaar 
van hun heftrucks zijn of de heftrucks kopen aan het einde 
van een leaseperiode. Magazijnmanagers moeten ervoor 
zorgen dat de goederen voldoende beschermd zijn, maar 
tegelijkertijd zijn ze verantwoordelijk voor het gehele 
warehouse en dus moet er ook gepresteerd worden.

Naast vlootbeheerder, vervullen ze tevens de rol van 
HR manager, coach, magazijninrichter, opslagspecialist, 
aanspreekpunt voor IT zaken en dat is niet eens de complete 
lijst. Uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor de prestaties 
van het magazijn, voor het budget en niet te vergeten alle 
rapportages aan het hoger management en de bijbehorende 
tijdrovende vergaderingen. Er is weinig tijd om werkelijk voor 
de heftruckvloot te zorgen. Hieronder volgen een aantal zaken 
die snel kunnen worden opgezet:

Ingrepen op de werkplek
Uiteraard moeten het magazijn en de buitenplaatsen waar de 
heftrucks opereren opgeruimd zijn en in goede staat verkeren. 
Een slechte vloer bijvoorbeeld blijkt een van de voornaamste 
oorzaken van vermijdbare schade te zijn. Het rijden over afval 
zoals hout, plastic folie, touw of stukken rubber kan schade 
aan de radiator of de aandrijfas veroorzaken, en als dit vuil 
in de motorruimte terecht komt, dan kan het koelsysteem 
beschadigd raken of zelfs een motorstoring of brand tot 
gevolg hebben.

Chauffeurstraining
Vervolgens moeten de chauffeurs een goede training volgen. 
Het is vooral belangrijk dat zij begrijpen dat snelheid niet 
gelijk staat aan productiviteit. Ze moeten worden geschoold 
in pre-operationele inspecties, laad en lostechnieken, tanken, 
opladen van de batterij en nog veel meer. En het mag zeker 
niet eindigen na een eerste training. Een follow-up training 
is van tijd tot tijd nodig om de kennis op te frissen. Op deze 
wijze wordt het misbruik van de heftruck geminimaliseerd.

Veiligheidsprocedures en controle
eureka is altijd al een voorstander geweest van een zo veilig 
mogelijke werkplek. Wij hebben in het verleden een aantal 
artikelen gepubliceerd, waarin werd aangetoond dat de juiste 
procedures niet alleen de mensen en goederen beschermen, 
maar ook leiden tot minder onverwachte schade. 
Fysieke middelen kunnen ook worden ingezet voor meer 
veiligheid; denk dan aan snelheid reducerende systemen, 
waarschuwingssignalen en verkeerslichten. 

Regelmatig inspecteren
Alle voertuigen worden oud en dat geldt ook voor de heftruck. Om 
onnodige reparaties en beschadigde goederen te vermijden, is 
het belangrijk om dagelijkse inspecties uit te voeren. Bijvoorbeeld 
voor aanvang van de werkzaamheden. De componenten die extra 
aandacht vergen zijn de vorken, mast, kettingen en neigcilinders. 
De meeste leveranciers kunnen een goede checklist verschaffen.

Beheer van de batterijen
Vandaag de dag wordt de mix van heftrucks in een vloot 
voornamelijk gedomineerd door elektrische varianten. Als de 
vloot groot genoeg is, wordt een aparte oplaadruimte voor de 
batterijen gebouwd. In eerdere uitgaven van eureka hebben 
we uiteengezet hoe deze 'kraamkamers’ moeten worden 
ingericht en hoe de juiste handelingen de levensduur van de 
batterijen kan verlengen. 

Onderhoud in eigen beheer (en onderdelenvoorraad) 
Het grotere bedrijf met veel eigen voertuigen (en niet alleen 
voor materials handling) kan beslissen om monteurs aan 
te nemen om de eigen vloot te onderhouden. Een van de 
voordelen is dat de monteur prima weet welke voertuigen
er in huis zijn en dus kan meebeslissen over een eventuele 
vervanging. Dat kan zeker leiden tot een vermindering van 
onverwachte reparatiekosten. Het is echter moeilijk om 
een goede onderdelenvoorraad aan te leggen en de kosten 
daarvan laag te houden. Vooral als je weet dat last-minute 
bestellingen (bij onverwachte noodzaak) vaak tegen een 
premium prijs worden doorberekend.

Over het algemeen zijn de meeste van deze maatregelen 
geen onderdeel van een uitgekiend onderhoudsplan of 
een managementsysteem. Natuurlijk, ze dragen allemaal 
bij aan lagere onvoorziene onderhoudskosten. Sommige 
bedrijven blinken zelfs uit in het oplossen van onvoorziene 
gebeurtenissen - in feite is dat dan beschikbaarheid ten koste 
van alles. Maar hadden we niet al vermeld dat magazijn- of 
vlootmanagers zowel voor maximale beschikbaarheid als 
lagere kosten moeten zorgen? Bovendien is het zonder een 
strategisch overzicht bijna onmogelijk om vooraf te begrijpen 
wat de maandelijkse kosten van de vloot zullen zijn - en dat is 
nu wat iedere manager zou graag willen weten.

Wat voegt de professional toe?
We hebben gezien wat bedrijven zelf kunnen doen om 
de kosten laag te houden - en dat is best veel! Onze lijst 
is geenszins volledig, want we gaven al aan dat er meer 
mogelijkheden zijn. Echter, het is bijna onmogelijk om hetzelfde 
te realiseren als een compleet onderhoudsprogramma van een 
professionele heftruckleverancier. Laten we eens kijken naar 
een aantal voorbeelden.

Preventief onderhoud
De warehouse manager mag een op maat gemaakt plan 
verwachten voor geplande onderhoudsdiensten op locatie, 
inclusief controles van vloeistofniveaus en smeermiddelen en 
een regelmatige inspectie van de heftrucks - alles tegen een 
vooraf vastgestelde prijs. De werkzaamheden worden van tijd 
tot tijd geëvalueerd en de leverancier zal rekening houden met 
de inzetduur, het type omgevingen waarin de trucks actief zijn 
en een reeks andere factoren.

Complete onderhouds- en reparatiedienst 
Het preventieve onderhoud kan worden aangevuld tot een 
uitgebreid plan voor zowel onderhoud als reparaties. In de 
meeste gevallen betekent dat vrijwel alle reparaties onder 
het afgesproken maandelijkse tarief vallen, waardoor de 
vlootbeheerder niet langer meer achter allerlei data hoeft aan 
te jagen om zijn maandrapport op te stellen.

Dataverzameling en analyse
Moderne software wordt vaak gebruikt om een overzicht  
te krijgen van wat er gaande is. Men meet dan onder meer  
de heftruckbewegingen, geregistreerde oplaadtijden,
beschikbaarheid en tankgegevens. Een goede analyse 
verschaft de vlootbeheerder bruikbare gegevens om het 
gebruik en inzet van de vloot verder te verbeteren.

Vlootanalyse: houden, wegdoen, vervangen of verhuizen
De ideale oplossing is waarschijnlijk wanneer preventief 
onderhoud onderdeel wordt van een complete proces van 
financiering en vlootbeheer. De warehouse manager ontvangt 
maandelijkse rapporten over onderhouds- en reparatiekosten, 
aanbevelingen ten aanzien van grootte en mix van de vloot, 
informatie over de veiligheidskwesties en schadegevallen. 
Training wordt gegeven waar nodig om het gedrag van 
vrachtwagenchauffeurs verder te verbeteren. 

In de praktijk blijkt dat de warehouse manager een 
betere grip op de kosten kan krijgen en meer tijd overhoudt 
voor de andere managementtaken. Op deze wijze komt 
er eindelijk een balans tussen kosten en maximale 
beschikbaarheid. n

Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu
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Alle voertuigen worden ouder 
en dat is niet anders voor 
heftrucks. Om kostbare 
reparaties en beschadigde 
lasten te voorkomen, is het 
belangrijk om dagelijks 
inspecties voor aanvang van 
het werk uit te voeren. 

1.     Slechte vloeren zijn een 
belangrijke oorzaak van 
schade aan de heftruck.

2.     Goed onderhouden  
batterijen gaan langer mee.

3.     Goede data en een goede 
analyse vormen de sleutel 
tot een efficiënter gebruik 
van de heftruckvloot.

2

Een goede analyse geeft de 
vlootbeheerder bruikbare gegevens, 
waarmee het gebruik van de machines 
verbeterd kan worden.



Verliezen door incidenten

Elimineer de  

'schuld cultuur'  

– Moedig medewerkers aan 

om te melden door twijfel en 

vrees weg te nemen

Meet en bewaak 

– Als je niet weet wat er 

gebeurt, zal je het ook niet 

kunnen verbeteren

Meld incidenten 

onmiddellijk  

– Hoe eerder het probleem 

is geïdentificeerd, des te 

minder het zal kosten om 

het op te lossen

Koppel een waarde  

aan het incident 

– Maak duidelijk wat de 

kosten voor reparatie, 

schade, gemiste leveringen 

en onvoorzien onderhoud zijn 

Publiceer de problemen 

– Houd alle incidenten bij 

en toon grafieken op de 

notitieborden

Publiceer de ingrepen  

en verbeteringen 

– Laat de medewerkers  

zien dat er werkelijk 

gehandeld wordt
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zichtbaar betrokken is bij de controle van incidenten.  
Daarnaast moet de beschuldigende vinger niet worden  
gebruikt. “Zelfs als de veroorzaker van de schade niet kan 
worden achterhaald, moet je laten zien dat er gezocht wordt naar 
mogelijkheden om te verbeteren. En niet om iemand te straffen. ”

Mensen blijven fouten maken. Maar wanneer het personeel 
ziet dat analyses worden gedaan, dat het management 
zich serieus inzet voor meer veiligheid en een goede 
werkomgeving, en dat ongevallen anders worden behandeld, 
dan zal dit leiden tot een meer positieve cultuur. De kans dat 
incidenten onmiddellijk worden gemeld en niet pas achteraf 
worden ontdekt, gaat dan werkelijk groeien.

Een objectieve analyse
“Als een heftruckchauffeur drie of vier keer moet worden 
bijgeschoold, dan mag je best concluderen dat hij of zij niet 
zo goed is in het werk. Het feit blijft echter dat bijscholing 
middels een aantoonbaar objectief systeem uiteindelijk tot 
een resultaat zal leiden,” voegt Barrett toe.

“Analyseer alles: onderhoud, verlichting, vloeroppervlak, 
lay-out. De meeste bedrijven gebruiken de 5S methode in de 
productie. Deze methode is ook zeker goed toepasbaar in het 
magazijn.” Het doel van gegevensverzameling is preventie 
op de langere termijn. Elk verzet jegens de meldcultuur van 
(bijna)ongevallen moet worden overwonnen.

“Als een medewerker betrokken raakt bij een ongeval met 
letsel en afwezigheid als resultaat, dan moet dat bekend 
worden gemaakt. Medewerkers moeten begrijpen dat zulke 
gebeurtenissen een waarde hebben. Of liever gezegd een 
kostprijs,” vervolgt Barrett. “Zorg ervoor dat iedereen begrijpt 
dat een beschadigde pallet of heftruck of een stelling met 
aanrijschade inhoudt dat er kosten worden gemaakt. Het gaat 
niet alleen over het aantal incidenten; het gaat over waarde. ”

Incidenten moeten worden geclassificeerd op type, waarna de 
diepere oorzaak moet worden blootgelegd. Vervolgens wordt er 
een geldelijke waarde aan gehangen. Meldingen moeten worden 
gepubliceerd, in combinatie met de genomen maatregelen. 

Schade aan heftrucks moet in de statistieken worden 
opgenomen, alsmede de kosten voor reparatie en (onvoorzien) 
onderhoud; het draagt allemaal bij aan de geloofwaardigheid. 

Als er een paar dagen geen incidentmeldingen zijn geweest, 
dan moet het hogere personeel op de werkvloer verschijnen 
en bekijken of alles is geclaimd zoals het zou moeten zijn.

Schade beperkt zich niet tot de kosten van de reparatie: de 
totale waarde van de gevolgen moet worden gekwantificeerd. 
Wat zijn de kosten van een eventuele vertraging in het 
uitleveren van orders; wat is de impact op verzekeringspremies 
of zelfs op de kosten van de leasevloot? Een grotere 
betrokkenheid zal helpen om de norm te verhogen.

Let op je eigen zaken
“Creëer betrokkenheid van de heftruckchauffeurs door een gevoel 
van verantwoordelijkheid te kweken,” zegt Barrett. ”Zorg voor 
officiële controles bij de overdracht, net zoals je zou doen bij het 
huren van een auto. Controleer de toestand van het voertuig en 
doe hetzelfde aan het einde van de werkdag. “De verzameling van 
gedetailleerde gegevens zal leiden tot een betere besluitvorming, 
evenals meer moreel en dus productiviteit.

lets heel eenvoudigs kan al een grote impact hebben. 
Barrett refereert naar een niet nader te noemen bedrijf 
(vertrouwelijk) dat constateerde dat een bepaalde zone van 
het magazijn een beduidend hoger dan gemiddeld aantal 
incidenten en schadegevallen registreerde. In het verleden 
zou de automatische aanname zijn dat het probleem bij de 
heftruckchauffeurs lag. Na een nuchtere analyse bleek echter 
dat de lay-out het probleem was. De ruimte om te manoeuvreren 
was simpelweg te klein. Een aanpassing van de gangpadbreedte 
en meer ruimte om te keren bracht het aantal ongevallen 
aanzienlijk omlaag. De redelijk goedkope oplossing leverde een 
snelle terugverdientijd, lagere reparatiekosten, minder schade 
aan de voorraad en minder onderhoud aan voertuigen op.

Alleen bedrijven met enorme winsten kunnen zich veroorloven 
om deze onnodige kosten niet aan te pakken. Maar daar zijn er 
tegenwoordig niet meer zoveel van. n

Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu

Bedrijfskosten die voortvloeien uit 
botsingen, drempels, beschadigde 
goederen, letsel of onderbrekingen 
worden vaak geaccepteerd als 
onderdeel van de dagelijkse gang  
van zaken - maar dat zou niet zo 
moeten wezen. 

Ruari McCallion besprak de 
problemen en oplossingen met  
Martin Barrett van adviesbureau Suiko. 

Ongelukken gebeuren en ze kosten nu eenmaal geld. 
De zoektocht naar de oorzaak is een uitdaging op 
zich. Traditioneel wordt schade niet gemeld; ze wordt 

'ontdekt'. Om de werkelijke oorzaken te kunnen achterhalen, 
zal de bedrijfscultuur moeten veranderen. Dat is de mening 
van Martin Barrett, directeur bij adviesbureau Suiko.

Maatwerk
“Als een bedrijf werkelijk wil begrijpen hoe deze incidenten 
kunnen gebeuren, dan zal het de traditionele weerstand tegen 
melden moeten overwinnen”, aldus Barrett. De risico van 
een schriftelijke waarschuwing is niet echt een stimulans om 
incidenten onmiddellijk, of zelfs überhaupt, te melden. Een 
verandering in de bedrijfscultuur begint met de erkenning dat 
schade in het magazijn net zo ernstig is als elders in het bedrijf. 
Een Root Cause Analysis (RCA) of een soortgelijk instrument 
wordt vaak toegepast om een probleem in de productie op 
te lossen; waarom dan niet in het magazijn? Een ongeval met 
een heftruck is immers niet noodzakelijkerwijs het gevolg van 
waardeloze stuurcapaciteiten. 

“Magazijnmedewerkers moeten zich afvragen of de 
werkomgeving veilig genoeg is,” aldus Barrett. “Is er voldoende 
verlichting? Is de bocht te krap? Creëer een sfeer waarin zowel 
ongelukken als voorvallen worden gemeld.”

Elders in het bedrijf wordt zelfs het struikelgevaar van een 
snoer opgemerkt en vervolgens geëlimineerd. “We willen alles 
meten zodat we kunnen helpen om gedrag te veranderen. 
Incidenten, zoals bijna-ongevallen, moeten in een zogenaamde 
veiligheidspiramide worden geregistreerd.”

Doe wat je zegt
Een goede meldcultuur moet geloofwaardig te zijn, 
zodat degenen die erin werken (heftruckchauffeurs, 
magazijnmedewerkers, uitzendkrachten) ook het systeem 
daadwerkelijk gaan omarmen. Bovendien is het essentieel dat 
het senior management er duidelijk achter staat. 

“Het proces omvat de bepaling van wat je meet, en het 
waarom en hoe. De leiding moet de daad bij het woord 
voegen',” vertelt Barrett. Hij adviseert dat het management 

Verlaag de kosten van heftruckongelukken

Minder ongelukken, meer geld

1.     Martin Barrett, directeur  
bij het adviesbureau Suiko.

1

“ Het gaat niet om het aantal 
incidenten; het gaat om de 
waarde van de schade.”

Bezoek:
www.suiko.co.uk

De beste tips voor minder 

kosten door ongevallen



MACHINES 
CAN BE BOUGHT.
RELATIONSHIPS 
HAVE TO BE BUILT.
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www.catlifttruck.com

Whatever materials handling equipment  
you need, our global network of Cat lift trucks 
dealers is equipped to provide the solution.

Our constant investment in selecting, 
developing and supporting our dealer 
network ensures you receive not just the  
best equipment but the best service, advice 
and support in the industry.


